Mercedes E 200 W210 (1995-2002)
W 210, 100% Oryginalny przeb. 180 Tyś. Km,
Bezwypadkowy, LPG
9 900 PLN brutto
Wersja
Wyjątkowy
Egzemplarz

Rok produkcji
2000

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
benzyna + LPG

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
136 KM

Przebieg
180 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
tyl

Kolor
srebrny

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
19bvw

DANE KONTAKTOWE

Robert Gruszka
85-092 Bydgoszcz,
ul. Moniuszki 12
tel: 690 662 150
email: kenson@firma.pl

ABS

poduszek: 6 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

światła przeciwmgielne

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

klimatyzacja: automatyczna

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

centralny zamek

immobiliser

reflektory halogenowe

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

dod. komplet opon

garażowany

możliwa zamiana

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Mercedes E Klasa W 210 2.0 LPG 136 KM Automat.
Samochód w doskonałym stanie technicznym jaki i wizualnym, bez oznak korozji,
wycieków czy tego podobnym usterką, wnętrze czyste pachnące nigdy nie palone.
Pierwszy właściciel w kraju od 2009. Właściciel dba od samego początku o
Mercedesa tak jak powinno się pielęgnować taki egzemplarz, wszystkie wymiany
eksploatacyjne robione na czas. W ostatnim czasie wymienione zostały:
Dolne i górne wahacze
Łączniki stabilizatora
Kielichy sprężyn
Sprężarka klimatyzacji
Pełny serwis kilimatyzacji

Przebieg udokumentowany 180 tys. 100% prawdziwy. Samochód nigdy nie miał
kolizji 100% Bezwypadkowy. Jeżeli szukasz Mercedesa E W210 to jest samochód
który posłuży na wiele lat i nie zawiedzie swojego nowego właściciela

Do samochodu są dwa komplety kół na alufelgach z oponami letnimi i zimowymi w
stanie BDB. Legalizacja butli LPG do 2028, pojemność 71 L Przegląd do czerwca
2019 OC do czerwca 2019
Wyposażenie:
ABS
Centralny zamek
Immobilizer
AIR BACK x6
Klimatyzacja pół automatyczna.
Tapicerka welurowa
Tempomat
Domykanie szyb z pilota
El.szyby
El. Lusterka
Podgrzewane lusterka
Reg. wysokość kierownicy -Reg. wysokość fotela
Halogeny
Oryginalne radio CD
12 głośników
2x alufelgi

Samochód godny polecenia w stanie BDB. Zapraszam na oględziny i jadę próbna.
Ogłoszenie ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
(art. 71 Kodeksu cywilnego); nie stanowi natomiast oferty handlowej w rozumieniu
art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. W celu sprawdzenia zgodności oferty oraz uzyskania
wszelkich informacji prosimy kontaktować się z handlowcem.
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